
Vykurovací koberec - Návod na použitie 

 
Všeobecné: 
 
Zima je od nôh veľmi nepríjemná, no s vykurovacím kobercom ju veľmi rýchlo zaženiete. Vykurovací koberec 
slúži ako zdroj tepla práve pre nohy v chladnejších kanceláriách, skladoch, bytoch, predajniach, výstavných 
priestoroch a stánkoch. Koberec môžete použiť tiež na vyhrievanie karavanu či pre zahriatie domácich 
miláčikov. Povrchová teplota koberca môže dosiahnuť 30°C. 
 
Použitie: 
Pri dodržaní bezpečnostných pokynov môžete koberec zapojiť do zásuvky a vypínačom (ak máte prívodnú 
šnúru s vypínačom) ho môžete zapnúť či vypnúť. Ak koberec nepoužívate, odpojte ho od zásuvky. Je možné na 
neho postaviť stoličku, stôl ap. Nedáva sa pod skrine a podobný nábytok. 
 
Bezpečnostné pokyny: 
 - vykurovací koberec je možné zapojiť na 230V, len na striedavý prúd 230V/50Hz, pripojenou sieťovou 
vidlicou. Okruh, do ktorého sa koberec pripája, musí byť istený príslušným ističom (poistkou), prípadne podľa 
noriem prúdovým chráničom 
- pred použitím skontrolujte či nie sú na koberci – podlahe ostré predmety. Do koberca nič nevpichujte, 
neprichytávajte ho k podlahe klincami ap. 
- prívodný kábel sa nesmie ťahať, krútiť a nesmie byť vo vlhkom prostredí. Ak používate koberec pre domáce 
zvieratá, zabezpečte kábel proti prehryzeniu (napr. elektrolištou) 
- vykurovací koberec musí byť rozložený na linoleu, koberci (nie vlnenom), parketách alebo na inej krytine či 
v aute. Podklad musí byť pevný, kábel je zo spodnej strany koberca 
- vykurovací koberec  je bez izolačnej fólie a preto sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí ako sú 
kúpeľne a chovné prepravky, vlhku obuv najprv osušte zvonku handrou 
- vykurovací koberec nesmie byť celoplošne zakrytý preto ho nezakrývajte predmetmi, ktoré sa môžu teplom 
poškodiť 
- vykurovací koberec nepoužívajte pokiaľ sa  vychodí alebo poškodí povrch či vnútro fólie 
- pri dodržaní  bezpečnostných pokynov môžete zapojiť koberec do siete a prípadne vypínačom zapnúť alebo 
vypnúť 
- ak sa objaví nejaká chyba, koberec vypnite a kontaktujte výrobcu 
- manipulácia je povolená len s kobercom odpojeným od elektrickej siete 
- vykurovací koberec nikdy chemicky nečistite, ani neperte 
- vykurovací koberec odkladajte len suchý a neprekladajte 
- ak koberec nepoužívate dlhodobo odpojte ho od zásuvky 
- nenechávajte koberec zapnutý bez dozoru 
- návod na použitie si odložte 
 
Čistenie: 
- vykurovací koberec je možné čistiť len penou na koberce alebo vysávačom. Nesmie sa prať ani chemicky 
čistiť či trepať. Nepoužívajte žiadne leptajúce prostriedky! 
- pred čistením vždy odpojte od elektrickej siete. Koberec nesmie premoknúť, ak by sa tak stalo, nesušte ho 
v sušičke, ale voľne na vzduchu. 
 
Pozor! 
 
Pri väčších rozmeroch koberca, koberec po dodaní roztočte a vyrovnajte. Nechajte ho 
rozvinutý a vyrovná sa postupne aj sám, nikdy ho neskladujte stočený! 
 
 
 
 


